
Why are children always first to feel the pain and hurt the worst 
It's cruel, somehow  � It just don't seem right � 
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»The best« je BEST  
BEST(Bord of European Students of Technology) 

BEST je mednarodna organizacija �tudentov tehnologije in naravoslovja. Ustanovljena je bila Marca 1989 v Berlinu. Kmalu po 
ustanovitvi so začeli s sodelovanjem z drugimi organizacijami ter z izmenjavo �tudentov tehnologije po vsej Evropi. Od takrat se je 
BEST  začel �iriti ter začel pridobivati nove člane. Sedaj je organizacija Best prisotna v �tiriin�estdesetih univerzah in triindvajsetih 
dr�avah po Evropi. Pri nas v Sloveniji delujeta dve lokalni enoti BEST, ena v Ljubljani in druga v Mariboru.  

BEST Maribor (aktiven od 2001 )   
BEST �teje skupaj preko 1300 članov, od tega je v Mariboru 13 aktivnih in 7 neaktivnih. Njihovo delo je neprofitno in prostovoljno. 
Izvedeni projekti se financirajo s strani sponzorjev in donatorjev. So pa eno redkih dru�tev, ki ima močno finančno podporo �OUM . 
Organizirajo tečaje in druge aktivnosti, svojim �tudentom omogočajo obiskovanje različnih tečajev po Evropi, ki jih pripravljajo druge 
lokalne skupnosti. Aktivni člani lokalnih skupnosti pa se lahko tudi odpravijo na kulturne izmenjave. Vsako leto se organizira poletni 
tečaj, na katerega pride 25 �tudentov iz celotne Evrope. Na aktivnosti se lahko prijavi �tudent, tudi če ni član BEST-a. Večina aktivnosti 
je popolnoma brezplačnih (predavanja, bivanje, hrana), udele�enec si krije le stro�ke potovanja na aktivnost. Aktivni člani BEST-a pa se
udele�ujejo �e drugih BEST-ovih srečanj (delavnice, treningi) in pridobijo zelo praktična znanja. 

Vse, ki jih zanima delovanje organizacije ali pa bi radi postali člani, si oglejte spletno stran www.best-maribor.org. 

PODARILI SMO NASMEH 
 
Bo�nja�ko mladinsko kulturno dru�tvo (BMKD) iz Velenja, Zavod RUJ-center za izobra�evanje, usposabljanje in 
rehabilitacijo, dru�tvo Bosansko-hercegovskih �tudentov (BH4) iz Ljubljane ter dru�tvo Primorski ljiljan iz Izole so v 
avgustu 2006 organizirali humanitarno akcijo »Podari nasmeh«, s katero so 32-im otrokom omogočili nepozabne 
počitnice v Sloveniji. 
 
Otroci, ki so �est dni pre�iveli v Velenju in dva na Debelem rtiču, �ivijo v domovih ali pri rejni�kih dru�inah, so brez 
obeh star�ev ali brez enega roditelja, nihče od njih pa zaradi neprimernih pogojev ne �ivi pri star�ih. Otroci so v svojem 
kratkem �ivljenju imeli prilo�nost občutiti najhuj�o obliko člove�kega zla (vojno, zlorabe�), posledica teh izku�enj je 
�ivljenje brez star�ev, brez topline doma� 
Ker gre za hiperaktivne in travmatizirane otroke, so prostovoljci imeli veliko dela, toda ravno to delo je v njih zbudilo 
nepredstavljive občutke, in ker so ti prostovoljci največ časa pre�iveli z njimi, je prav, da počitnice opi�e s svojega 
stali�ča ravno oseba, ki je 24 ur na dan pre�dela z njimi, Arnela Jahić: 
 »Odprli smo jim svoje srce, sprejeli jih v svoj topel objem, nagrajevali jih s svojimi poljubi ter jim nudili vso ljubezen. Otroci, 
�eljni ljubezni, doma, sreče, veselja, so se nam znali zahvaliti na pravi način. O�iveli so vsak del na�ega telesa, predvsem pa 
raz�irili na�e srce. Zanje so to bile lepe in prijetne počitnice, za nas prostovoljce, pa ena izku�nja več. Izku�nja, ki nas bo bodrila 
in nas opominjala, da je �ivljenje lepo, ter da je nekomu potrebno nuditi vso ljubezen, da bo tudi ta nekdo, imel rad vas.  
Z otroci iz Unsko�Sanskega kantona (USK) iz Bosne in Hercegovine, smo do�iveli mnogo lepih, srčnih, prijetnih ter ljubečih 
trenutkov. Svoj prihod v Velenje, so nam oznanili z veselim pozdravom. Čeprav se nismo poznali med seboj, smo se �e prvi 
večer dobro ujeli. V dru�tvu smo se potrudili, da jih na vratih sob 
pričakajo njihova imena, v sobah pa lončki, prav tako z njihovimi imeni 
� da se počutijo za�eleni, dobrodo�li in tisto osnovno, da se 
počutijo ljudje z imenom in priimkom in ne zgolj �tevilke. 

Nato smo skupaj z njimi pre�iveli nepozaben in aktiven teden, 
v katerem smo jim sku�ali čim bolje predstaviti Slovenijo.  
Popeljali smo jih na ogled gasilskega doma in v delavnice vile 
Mojca, za celo urico so se prelevili v prince in princeze na gradu 
Velenje, v muzeju premogovni�tva Velenje so dobili 
časten naziv velenjskega rudarja. Med vsakodnevno potjo, smo si 
ogledali znamenitosti mesta Velenje ter predstavo »Pripetije 
čarovnice Hudibabe«. Preizkusili smo se tudi v obrti z glino  in v 
alpinističnih  podvigih. Predzadnji dan na�ega dru�enja smo se 
odpravili na pot proti jezeru, kjer smo slikali, risali, se igrali razne igre 
in predvsem u�ivali. Zvečer so nam otroci pripravili krasno predstavo 
v znak hvale�nosti. Takrat smo potočili kar nekaj grenkih solz, kajti 
bli�al se je čas slovesa.  

Kmalu je napočil te�ek čas, čas slovesa. Skočili smo si objem in s te�kim srcem zaklicali: »Adijo!« Spremljali so nas 
�alostni pogledi, vla�ni obrazi, na katerih so bile vidne poti solz, klici na�ih imen� Vse nas je stiskalo v prsih, v glavi pa ne�teto 
vpra�anj: »Kdaj se bomo ponovno srečali? Kak�ni bodo ti obrazi, ki nas sedaj jokajoče gledajo, čez par let? Se nas bodo 
njihove oči �e spominjale? Bodo čutili vso ljubezen, ki smo jim nudili? Bodo rade volje izgovarjali na�a imena? Jim bo toplo pri 
srcu ob spominu na nas?« 
Hrupen zvok avtobusnega motorja se počasi začne oddaljevati, na oknih avtobusa pa mahajoče roke na�ih otrok.  

Sedaj so nam ostali le �e prijetni spomini, ki postopno postajajo velika spodbuda, da bomo ustvarili čim več tak�nih 
projektov. Da bomo nekomu omogočili počitnice, polne smeha, veselja, igre, radosti ter predvsem ljubezni. Da bo �e veliko otrok 
občutilo to, kar so občutili in do�iveli otroci iz USK-a na obisku v Velenju, in da bo �e veliko prostovoljcev občutilo to, kar smo 
občutili mi, člani BMKD-ja. Ni lep�ega veselja, dotika, občutka, ko spozna�, da si zmo�en nekomu nuditi nekaj, kar si najbolj 
�eli. In to sem občutila z ekipo BMKD-ja,� ljubezen�najmočnej�o silo na na�em planetu


